7 leukste uitjes voor gezinnen met tieners
Urk:
Strand, haven en IJsselmeer
Visveiling Urk
De IJsselmeervis wordt vooral per schip aangevoerd in de Urker
haven en verhandeld via de IJsselmeervisafslag Urk. Deze afslag
ligt in het havengebied. Dit is nog het "oude systeem".
De IJsselmeervisafslag Urk is op gezette tijden geopend voor publiek.
In het voorjaar is dit in de regel ´s middags na de lunch. Vanaf 13.30
uur wordt de aangevoerde vis gewogen en geregistreerd. Vanaf 14.00
uur wordt de vis verkocht in de mijnzaal. Het is altijd weer leuk om te
zien hoe het proces van vraag en aanbod verloopt tijdens een veiling.
Publiek is welkom bij deze afslagactiviteiten mits men niet in de weg
loopt, rookt of spuugt in het gebouw en stil is tijdens de veiling.
Burgemeester J. Schipperskade 4, Urk

Kraggenburg (25 Km)
Netl de Wildste Tuin
Strand en duinen middenin de Polder; Op Netl de
Wildste Tuin is een echt Obstacle Parcours van 2,7km
lang met uitdagende hindernissen. Tijdens de route kom
je hindernissen tegen waaronder: Apenhang/ Catcrawl
(waarbij je onder een touw hangt of over het touw heen
kruipt), Indianenbrug, Monkeybar, Enter Challenge (met
een touw een steile muur beklimmen), Rietchallenge
door het water. Minimum leeftijd: 12 jaar, afhankelijk
van lengte en fysieke conditie. Kinderen van 12 t/m 16
jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Een dagkaart geeft toegang tot de wilde tuinen,
inspiratieroute, beachvolleybalvelden, stranden,
zwemwater en speeltuin van Netl de Wildste Tuin
tijdens openingstijden.
Recreatiepark Netl is alle dagen open vanaf 10.00 uur.
Netl, De Wildste Tuin: Leemringweg 19, 8317 RD
Kraggenburg
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Espel (7 Km)
Bowlen en escape room
Bowlen zorgt voor een ongedwongen sfeer.
Gezelligheid staat bovenaan. Ga een uurtje bij De
Ducdalf bowlen en klets daarna bij aan de bar. Of
combineer bowlen met gourmetten of een barbecue.
Of kies voor de escape room: In een escape room moet
u binnen de gestelde tijd uw uitweg vinden door het oplossen van verschillende puzzels en raadsels.
De Ducdalf beschikt over 2 escape rooms.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur, Zaterdag vanaf 11.00 uur en Zondag vanaf
15.00 uur.
Party- en bowlinghouse De Ducdalf: Westerrand 38, 8311 AN Espel

Baarlo (26 Km)
De Strandhoeve
Woeha! Test je oerinstinct en ga mee op
junglesurvival met De Strandhoeve! Gegarandeerd
verwilderend.
Of ga jij de uitdaging aan en overwin je het duel?
Gewapend met een speciaal kinder-paintball-geweer
en aangepaste verfkogels ga je het strijdveld in.
Of ga terug in de tijd en leer schieten met een
handboog. Ben jij net zo goed als Robin Hood?
Nieuwsgierig geworden naar wat De Strandhoeve
allemaal voor activiteiten kan organiseren ?
Ga naar de website: www.destrandhoeve.nl of bel
onderstaand telefoonnummer.
De Strandhoeve: Uiterdijkenweg 59, 8372 VL Baarlo
(OV), 0527 203791 of 06 14874328
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Lelystad (33 Km)
Bataviastad
Ontdek Batavia Stad Fashion Outlet, een unieke
beleving met meer dan 100 prachtige winkels,
relaxte cafés en heerlijke restaurants, waar iedere
dag weer iets nieuws te ontdekken is. U vindt hier
alle internationale modemerken, van Vingino tot
Hugo Boss, van Nike tot Michael Kors en van Le
Creuset tot Tommy Hilfiger, altijd met 30-70%
korting.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag & zondag: 10.00 – 20.00 uur
Batavia Stad Fashion Outlet: Bataviaplein 60, 8242 PN Lelystad

Kartcentrum
Hoe gaaf is dat? Zelf gas geven, zelf remmen en
vooral zelf sturen! De pedalen en de stoel is
verstelbaar dus lengte verschil tussen de kinderen is
GEEN probleem! Voordat je gaat beginnen krijgen de
nieuwe coureurs eerst een veiligheidsbriefing met
uitleg over de karts en hoe alles werkt. Uiteraard
hebben jullie eerst een officiele race overall
aangedaan, de integraalhelm op en nekband gepast!
Graag vooraf reserveren. Met minimaal 5 kinderen is
mogelijk van maandag t/m vrijdag. Minimale lengte:
130 cm.
Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur en zaterdag en zondag 09.00 – 17.00 uur.
Kartcentrum Lelystad: Talingweg 89, 8218 NX Lelystad, 0320-284 021
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Surfschool Lelystad
Cool! Surfen, Kanovaren, Catamaran zeilen en Suppen
bij Paradiso in Lelystad!
Surfschool Paradiso ligt aan het voor watersporters zeer
geschikte Bovenwater in Lelystad. ‘t Bovenwater is circa 125
hectare groot, is uitermate geschikt voor de beginnende en
ervaren windsurfer. Maar je kunt er ook allerlei andere
watersporten doen.
Kijk op de website voor alle mogelijkheden:
https://www.surfschoolparadiso.nl/
Uilenweg 8, 8245 AB Lelystad, 06 – 287 00 632

Biddinghuizen (42 Km)
Walibi Holland
Beleef een te gekke dag uit in de meer dan 40
attracties en shows van Walibi Holland. Van
spetterende waterattracties tot aan stoere
familierides en van vliegensvlugge achtbanen
tot aan spannende kinderattracties.
Walibi Holland is geopend van 1 april tot
30 oktober. In maart, april, september en
oktober zijn ze niet iedere dag geopend. In de
maanden mei, juni, juli en augustus dagelijks
geopend van 10.00 tot minimaal 17.00 uur en
soms wel tot 20.00 uur. Kijk op de website voor
de exacte data en tijden: www.walibi.nl
Walibi Holland: Spijkweg 30, 8256 RJ
Biddinghuizen

Persoonlijk souvenir mee naar huis ?
Laat je foto afdrukken op een handdoek of koffiemok:
www.myoriginal.photo (3 werkdagen levertijd).
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